
 

 
 

 يةتوكيل الرعاية الصح
ية  والبك فيص اخلاة يحصلاة يالرعال يكوين يعت

 كرويوين
 

 ثلم -به قثت صخ شنييعتب ركويوين ية فيحصلا يةعارلا يلكو نونقا لك حميس

 نكع بةيان يةحصلا يةعارلا تاراراذ قختال -برقم قيدص وأ لةئعالا دارأف دحأ

 يةعار يلكو نييعت خالل نم .فسكنب تارارقلا ذاتخا  لىع لقدرةا تدقا فذإ

 نكميو .تكباغر نوعبتي يةحصلا يةعارلا ميدقم نأ نم دكتألا نككمي ية،حص

  ىلع بجي .ةيبطلا كتلاح ريغت عم كتابغر قيبطت ةيفيك ررقي نأ اضيأ كليكول

  لكيكو تارارع قباتا نيرخاآل يةحصلا يةعارلا ميدقمو باءطاألو تيافستشملا

 يةعارلل يلكوك تارهخت لذيا صخلشا حنمت نأ نككمي .تكارارت قنكا ول ماك

 ذاختاب كليكول حامسلا كنكمي .ديرت ام ردقب وأ ةطلسلا نم اليئض اردق ةيحصلا

  ءاطعإ اضيأ كنكمي .طقف ةنيعم تارارق ذاختا وأ ةيحصلا ةياعرلا تارارق عيمج

 قيثوتل جذومنلا اذه مادختسا اضيأ نكمي .اهعابتا هيلع بجي تاميلعت كليكو

 . جةاألنس وأو/ يةدجسلا اءضعباأل رعبتلبا قلعتي ماياتك فميلعت وأ تكباغر

ً

ً ً ً

ً

ً



 يةحصلا يةعارلا يلكوت جذومن ولح

 

  :ةيلاتلا قئاقحل اركتد  أنبجي ع،يقوتل البق .ةمهم ةينوناق ةقيثو ذهه إن
 

 ريفوت وأ ةلازإ رارق لك ذيف امب نك،ع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق عيمج ذاختا ةلطس لكيكوك رهاتخت ذيلا صخشلا جوذمنلا اهذ حنمي .1

  وأ يصخشتل ءارجإ وأ ةمدخ وأ جعال أي ينعت "ةيحصلا ةياعرلا" .جوذمنلا اهذ يف لك ذفالخ رك تذلم ام ة،ايحلا ىلع فظاحي ذيلا جعاللا

 .ةيلقعلا وأ ةيسدجلا تكلاح جعال

 

  وأ ةيغذتلا بوبنأ ةسطاوب اهريفوت يتم يتلا هايملاو ةيغذتلا) بيرطتلاو ةيعانطصالا ةيغذتلا نأشب تكابغر لوقعم لكشب لمعي لكيكو نكي لم ام .2

 .كنع ةباين اهيلع ةقفاوملا وأ تاءارجإلا هذه ضفرب اهل وأ هل حمسي نلف ،(ديرولا طخ

 

 .سكفنب ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا ىلع رداق ريغ نكأ بكيب طررقي امعند نكع ةباين تارارق ذاختا يف لكيكو أيبدس .3

 

  مادختسا نكمي .اهيقلت نم كدأتلا ريدت يتلا تاجعاللا لكت وأو/ اهيف بغرت ال يتلا تاجعاللا عاونأل جوذمنلا اهذ ىلع ةلثمأ ةباتك نككمي .4

 .نكع ةباين تارارقلا ذاختا عند تكاميلعت لكيكو عبتي نأ بجي .ليكولل رارقلا ذاختا ةلطس نم دحلل تاميلعتلا

 

 . جذومنلا اذه ةأبعتل ماحم ىلإ ةجاحب تسل .5

 

 ترتخا اذإ .برقم قيدص وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ كلذ يف امب ،كليكو نوكيل (رثكأ وأ اماع 18 رمعلا نم غلبي) غلاب صخش أي رايتخا نككمي .6

 سفن يف اعم نيرمألاب مايقلا هنكمي ال بيبطلا نأل كل جلاعم بيبطك وأ كل ليكوك لمعلا نيب رايتخالا اهيلع وأ هيلع نيعتيسف ،كل ليكوك ابيبط

 صخش ةيمست نأشب ةصاخ دويق كانهف ،ةيلقع ةحص قفرم وأ ةياعر راد وأ ىفشتسم يف اميقم وأ اضيرم تنك اذإ ،كلذ ىلإ ةفاضإ .تقولا

 . وديقلا هذه حرش ةأشنملا يف نيفوظملا نم بلاط .لك ليكوك ةأشنملا لكت يف لمعي

 

 هنأ رهاتخت ذيلا صخشلا ربخأ .لك ليكوك لمعلل ادهعدتسا نم كدأتلل اهعم وأ هعم رمألا قشان ة،يحصلا تكياعر ليكوك ام صخش نييعت لبق .7

 .ةعقوم ةخسن هئاعطإ نم كدأت .لكيكو عم جوذمنلا اهذو بك ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا تابغر قشان .بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو نوكيس

 . ةين نسحب ذةختملا ةيحصلا ةياعرلا تارارق ببسب لكيكو ةاضاقم نكمي ال

 

 كليكو قباسلا كجوز نوكي نلف ،اينوناق الصفنم وأ اقلطم دعب اميف تحبصأ مث كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلل ليكوك كتجوز ةيمستب تمق اذإ .8

 كجذومن يف لكذ نيو تدنككميف لك، ل/ةيكو بق/ةاسلا تكجوزك/جوز ليظ نأ يف بغرت تنك اإذ .لك ذفالخ رك تذلم ام ن،وناقلا بجومب

 .بق/ةاسلا تكجوزك/جوز ةيمستل ديدج جوذمن لامكإ وأ خيراتلا عضوو يلاحلا

 

 ميدقت نكمي الو ،كلذب مايقلا ىلع ارداق تمد ام كسفنب ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا كل قحي ،جذومنلا اذه ىلع كعيقوت نم مغرلا ىلع .9

 . عوضوم ىلع ةلطس أي لكيكول نوكي نلو  ،تضرتعا اإذ هفاقيإ وأ لك جعاللا

 

 .ايباتك وأ ايهفش كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا دمقم رابخإ وأ رهابخإ يقر طنع لكيكول حونمملا ويضفتلا ءاغلإ نككمي .10

 

 . دحاو نييعت نكم بليط نأ عيتطسي دحأ الو .يعو طرمأ وه ةيحصلا ةياعرلا ليكو نييعت نإ .11

 

 . جوذمنلا اهذ يف ةجسنألا وأو/ ةيسدجلا ءاضعألاب عربتلا وصصخب تكاميلعت وأ تكابغر نع ريبعتلا نككمي .12
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 لةوادتملا لةئألسا

 

  ؟ةيحصل اةيارعلا ليوك رايتخ الي عبجي اذامل

 ةياعرلا ومدقم ثحبي ام ابلاغ .كنع ةباين رخآ صخش ررقي نأ بجي ،ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا ىلع ،اتقؤم ولو ،رداق ريغ تحبصأ اذإ

  ليكو نييعت لك حيتي .ةنيعم ةلماعمب ةبطترم تكابغر نأ نوتقدعي امع ةلئاعلا ادرفأ ربعي قد .تاداشرإ ىلع لوصحلل رةسألا ادرفأ نع ةيحصلا

 ل:الخ نم يبلطا كجالع يف كمحتلا

 ؛ريدت امك نكع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا •

 ت؛ارارقلا لضفأ ذختيس صخشلا اهذ نأ تقدعت نكأل ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختال دحاو صخش رايتخا •

 .نيمهملا نيرخآلا وأو/ رةسألا ادرفأ نيب لطخلا وأ عارصلا بنجتل دحاو صخش رايتخا •
 

 .كنع ةباين تارارق ذاختا هنكمي ال لوألا كرايخ يف وه يذلا ليكولا ناك اذإ ةيلوؤسملا يلوتل ليدب ليكو نييعت اضيأ كنكمي
 

  ؟ةيحص ةيارع ليوك ونيك  أنهنمكي من

 ليلبدا لكيكو وأ لكيكوك هنيعت ذيلا صخشلل نكمي ال .ةيحص ةياعر ليكو نوكي نأ رثكأ وأ اماع 18 رمعلا نم غلبي صخش  ألينكمي

 .بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو جوذمن ىلع هداشك عيقوتلا
 

  ؟ةيحص ةيارع ليوك ينيتع نينمكي يفك

 ليكوت ىمسي جوذمن ىلع عيقوتلا لالخ نم ةيحص ةياعر ليكو نييعت ،رثكأ وأ اماع 18 همرامعأ غلبت نيلذا ن،يلهؤملا نيغلابلا عيمجل نكمي

 عوبطملا جذومنلا مادختسا كنكمي .دهاشك عيقوتلا كليكول نكمي ال .نيغلاب نيدهاش طقف ،لدع بتاك وأ ماحم ىلإ ةجاحب تسل .ةيحصلا ةياعرلا

 . جوذمنلا اهذ امدختسا يكلع يسل نكلو ،انه
 

  ؟ليجأ من ةيحصل اةياعرل اتراراق اذخت ا فيبي صاخلا ةيحصلا ةيارعل اليوك بدأيس ىتم

ة صاخلا ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا ىلع رادق ريغ نكأ بكيبط ررقي نأ دعب ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا يف ةيحصلا ةياعرلا ليكو أيبدس

 .لك بذمايقلا يف قحلا لك نوكيسف سك،فنل ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا ىلع رداق نكأ املا ط.بك
 

  ؟بي صاخل اةيحصل اةيارعل اليوك اهخذتي  أنمكني ي تل اتارراقل اهي ام

  تنك اذإ هذختت نأ نكمي ناك ةيحص ةياعر رارق يأ ذاختا ىلع ارداق كليكو نوكيسف ،كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو ةطلس نم دحت مل ام

 يغبني ال هنأ ررقي نأ نكميو ة،فلتخملا تاجعاللا نيب نم رايتخالاو ،جالعلا يقلت ىلع ةقفاوملا كليكول نكمي .كسفنب رارقلا ذاختا ىلع ارداق

  ةيذغتلا) بيطرتلاو ةيعانطصالا ةيذغتلا نأشب تارارق ذاختا طقف كليكول نكمي ،كلذ عمو .كتامامتهاو كتابغرل اقفو كلذو تاجالعلا ميدقت

  ليكوت جوذمن حنمي ال .هتبتك امم وأ هتلق امم كتابغر فرعت وأ فرعي ناك اإذ (ريدولا وأ ةيغذتلا بوبنأ يقر طنع اهريفوت يتم يتلا هايملاو

 .ةيلاملا تارارقلا لثم نك،ع ةباين ةيحصلا ةياعرلاب ةقلعتم ريغ تارارق ذاختا ةلطس لكيكو ةيحصلا ةياعرلا
 

  ؟ةديج ةحصب عتمتأو اباش تن كاذإ ةيحص ةياعر ليوك نييتع ىلإ جاتحأ اذامل

  اذإ كنع ةباين فرصتلا ةيحصلا ةياعرلا ليكول نكمي .لاضع ضرمب اضيرم وأ انسم نكت مل ول ىتح يدةج رةكف ةيحص ةياعر ليكو نييعت عدي

  ةبوبيغ يف تحبصأ وأ ماعلا ريدختلا تحت تنك اذإ كلذ ثدحي دق لثم) كب ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا ىلع اتقؤم رداق ريغ تحبصأ

  كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكول حمسي نل ،كب ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا ىلع ىرخأ ةرم ارداق حبصت امدنع .(ثداح ببسب

 .فرصتلاب
 

  ؟تراراقل ابي صاخل اةيحصل اةيارعلا ليوك خذتيس يفك

 بك صا خلا ةيحصلا ةياعرلا ليكوت جوذمن ىلع تاميلعتلا ةباتك نككمي .ةينيلداو ةيقالخألا تكاتقدعم لككذو تك،ابغر لكيكو عبتي نأ بجي

 . لكيكو عم اهتشقانم ةطاسبب وأ
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 عبُتي لة،وادتملا لةئألسا

 

  ؟يتابرغ بي صاخل اةيحصل اةيارعل اليوك فريعس يفك

 ناك اإذ .تكامامتها ةمدخل لضفأ عضو يف هعضيس بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو عم تكابغر لوح ةحيرصو ةحوتفم ةشقانم ءارجإ نإ

  صخشلل ةبسنلاب ةريبك ةيلوؤسم هذه نأل ارظن .ىلضفلا كتحلصم يف فرصتلاب انوناق مزلم كليكو نإف ،كتادقتعم وأ تكابغر فرعي ال لكيكو

 فور ظل ظيف اهريدت ال وأ اهيف بغرت قد يتلا تاجعاللا عاونأ لوح صخشلا عم ةشقانم ريجت نأ بجي ة،يحصلا ةياعرلل ليكوك هنيعت ذيلا

 ل:ثم ة،فلتخم

  ة؛مئا دةبوبيغ يف تنك اإذ ةايحلا عم دةلازإر/ارمتساء/ بديف بغرت تنك اإذ ام •

 ل؛اضع رضم نم يناعت تنك اإذ تاجعاللا ةلازإر/ارمتساء/ بديف بغرت تنك اإذ ام •

 . فور ظأي تحتو اهبحس وأ اهرارمتسا وأ اهبجحب/يطرتلاو ةيعانصطالا ةيغذتلا ء بدريدت تنك اإذ ام •

  ؟ةقباسل العالج اتاميلتع و أتيابرغ ضقن بي صاخلا ةيحصل اةيارعل اليوكل مكني له

 بجاو نمف ،ةنيعم ةيجالع تاميلعت تيطعأ وأ ،ةنيعم تابغر نع حوضوب تبرعأ اذإ .كتابغر ىلع ءانب تارارق ذاختاب مزلم كليكو ،ال

 .فورلظا ىلع بقنطت ال وأ تريغت قد تكا بغر نأب داقتعلال ةينلا نسح ساسأ اهيلده/يلد نكي لم ام تاميلعتلا وأ تابغرلا لكت عابتا لكيكو

  ؟لييوك ىلإ هبتنيس يالذ من

  كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو ديوزتب انوناق نومزلم نيرخآلا ةيحصلا ةياعرلا يمدقمو ءابطألاو نينسملا ةياعر رودو تايفشتسملا عيمج

 ىلع نينسملا ةياعر را دوأ ىفشتسملا تضرتعا اإذ .اهتذختا قد تنك ول امك لكيكو تارارق امرتحاو لك اهريفوت يتمس يتلا تامولعملا فسنب

 .لوقعم لكشب انكمم كلذ ناك اذإو ،لوخدلا دنع وأ لبق كليكو وأ تنأ كرابخإ مهيلع بجيف ،(نيعم جالع ةلازإ لثم) جالعلا تارايخ ضعب

  ؟تراراقل اتخاذا ند عرفوتم بي صاخل اةيحصل اةيارعل اليوك يكن لم ول اذام

 امعند فرصتلا يف بغار ريغ وأ رداق ريغ وأ رفوتم ريغ بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو ناك اإذ ام لك ررقيل لي بدليكو نييعت نككمي

 امنيب اهتمقد يتلا تاميلعتلا عبتت يتلاو نكع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق ةيحصلا ةياعرلا وممقد ذختيس لك، ذفالخ .تارارقلا ذاختا بجي

 لظ يف ةيحصلا ةياعرلا يمدقم هجوتس كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو جذومن يف اهبتكت تاميلعت يأو .كلذب مايقلا ىلع ارداق لازت ال تنك

 .فورلظا هذه

  ؟ييأر تري غول اذام

 أي رييغتل وأ بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو نوكيل هترتخا ذيلا صخشلا رييغت وأ بك، صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكوت ءاغلإ لهسلا نم

  ليكوت ةيحصال ءاهتنا ىلإ رةاشإلا نككمي لك، ذىلإ ةفاضإلاب .ديدج جوذمن ةأبعت وىس يكلع ام .جوذمنلا يف اهنيمضتب تمق وديق وأ تاميلعت

 ريغ لجأ ىلإ احلاص ةيحصلا ةياعرلا ليكوت نوكيس ،كلذ فالخ .ةنيعم ثادحأ ثودح ةلاح يف وأ ددحم خيرات يف كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا

 .اي ئاقلت نييعتلا ءاغلإ متيسف ،انوناق لاصفنالا وأ قالطلا ىلع تلصحو ،كل ليدبك وأ ةيحصلا ةياعرلل ليكوك كتجوز/كجوز ترتخا اذإ .ىمسم

 لامكإ وأ خيراتلا عضوو يلاحلا كجذومن يف لك ذنيو تدنككميف لك، ل/ةيكو بق/ةاسلا تكجوزك/جوز ليظ نأ يف بغرت تنك اإذ لك، ذعم

 .بق/ةاسلا تكجوزك/جوز ةيمستل ديدج جوذمن

  ؟ينع ةباين اهذاختا تمي يتلا تارارقلا نع اينوناق الوؤسم يب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليوك نويك نأ نمكي له

  نكمي ال ،اضيأ .كنع ةباين ةين نسحب اهذاختا متي يتلا ةيحصلا ةياعرلا تارارق نع الوؤسم كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو نوكي نل ،ال

. تكليكولك/يكو اهه/نأ ردجمل تك،ياعر فيلاكت ةيلوؤسملا اهليمحت وأ هليمحت
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 عبُتي لة،وادتملا لةئألسا

 

  ؟ياةحل اقح ةقيثو هسفن وه ةيحصل اةيارعل اليوكت له

 ةياعرلا ليكوت جوذمن يف تاميلعتلا هذه عضو نككمي .ةيحصلا ةياعرلا تارارق لوح ددةحم تاميلعت دمقت ةقيثو يه ةايحلا قح ةقيثوف ال،

  ةقيثو كسع ىلع .نكع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختال هب ثقت صخش رايتخاب ةيحصلا ةياعرلا ليكوت لك حمسي .بك صاخلا ةيحصلا

 ريسفت بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكول نكمي لك،ذ نم الدب .أشنت دق تارارق اقبسم ررقت نأ ةيحصلا ةياعرلا ليكوت بلطتي ال ،ةايحلا قح

 .اهذاختا بجي هنأ ملعت نكت لم تارارق ذاختا هنكميو ةيبلطا فورلظا ريغت عم تكابغر

 

  ؟هيل ععيقوتل ادبع بي صاخل اةيحصل اةيارعل اليوكت وذجمنب ظفتح اأن بجي ينأ

  وأ تكفظحم يف ةخسنب فظتحا .همريدت نيلذا نيبرقملا ءاقصدألا وأ ةلئاعلا نم نيرخآ دارفأ يأو كيماحمو كبيبطو كليكو ىلإ ةخسن طعأ

   تماإذ ليكوتلا نم ةخسن رضحأ .نمآ عئاود وقصند لثم ه،يلإ لوصولا دحأل نكمي ال ناكم يف يسل نكلو ى،رخأ ةمهم اقروأ عم وأ تكبيقح

 .ةيجراخلا دةايعلا يف ةيحارج ةيلمعل تعضخ اإذ وأ ة،يطسب ةيحارج ةيلمع ءارجإ نيح ىتح ى،فشتسملا ىلإ لكاخإد

 

 عربتلا سمق دمختسا .عمن ؟ةجسنألا و/أو ءاضألعاب رعبتلا أنشب تيابغر  عنريبتعلل ةيحصل اةيارعل اليوكت وذجمن خدامتس انينمكي له

 ديدحت نككمي .نيصخش لبق نم دةاهش ىلع سمقلا اذه لوصح نم كدأتو ةيحصلا ةياعرلا ليكوت جوذمن يف ريايتخالا ةجسنألاو ءاضعألاب

  ةبطترم (وديق) قيد أي ىلإ رةاشإلا بجي .ةيميلعتلا اضرغألا وأ ةيثحبلا اضرغألا وأ عرزلا تايلمع يف تكجسنأ وأو/ ئكاضعأ امدختسا

  نييع هنأ ىلع ذخؤي نل كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليوكت جذومن يف كتاداشرإو كتابغر نيمضت دمع نإ .ليكوتلا نم سمقلا اهذ يف تكابغرب

 . ةجسنأل او/أو ءاضألعاب ارعبتم ونتك  أنيدرت ال نكأ

 

  ؟ةجسنأل او/أو ءاضألعاب رعبتل اأنشب نيع ةباين تراراق اذخت ابي صاخل اةيحصل اةيارعل اليوكل مكني له

 عربتلاب ةقلعتملا لكت طقف نكلو ،كتافو دعب تارارقلا ذاختاب كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكول حرصي ،2009 طسسغأ 26 نم ارابتعا .معن

 ةيحصلا ةياعرلا ليكوت جذومن يف حضوم وه امك تارارقلا هذه لثم بك اصخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو ذختي نأ بجي .ةجسنألا وأو/ ءاضعألاب

 .بك صاخلا

 

  ؟تقول اهذا  فييتابرغ  عنريبتعل ادم عترتخ اا إذرعبتل اىل عةقفوامل اهنمكي من

 ى،فوتم ليكوك هنييعت  تمذيلا صخشلاو بك، صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو ىلإ ةجسنألا وأو/ ءاضعألاب عربتلا نأشب تكابغر نيو تدهمملا نم

  يتم .نكع ةباين ةجسنألا وأو/ ءاضعألاب عربتلا ىلع ةقفاوملاب همل حرصملا ادرفألاب ةمئاق ركويوين نوناق رفوي .تكلئاع ادرفأو ه،نييعت  تماإذ

  ككيرش وأ ،انوناق الصفنم نكت مل اذإ ،كتجوز/كجوز ؛كب صاخلا ىفوتملا ليكو ؛كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو :ةيولوألا بسح همبيترت

 هنيعت يصو ؛رثكأ وأ اماع 18 رمعلا نم غلبي يذلا تخألا وأ خألا ،كيدلاو نم يأ ؛رثكأ وأ اماع 18 رمعلا نم غلبت ةنبا وأ نبا ي؛لزنملا

 .ةثجلا نفلد لوخم رخآ صخش أي وأ ؛عربتملا ةافو لبق ةمكحملا

ً ً

ِ

ُ
ً

ًُ

ً ً

ًً



   ة يصحالة يعالرل ايكوتج موذنت اميتعل

 

 

 ( 1) ندبلا

 رهاتخت ذيلا صخشلل فتاهلا قمرو لزنملا ناونعو سمالا بتكا

 . لك ليكوك
 

 ( 2) ندبلا

 لزنملا ناونعو سمالا بتكاف ل،ي بدليكو نييعت يف بغرت تنك اإذ

 .ليلبدا لكيكوك رهاتخت ذيلا صخشلل فتاهلا قمرو
 

 ( 3) ندبلا

 ريغ لجأ ىلإ احلاص كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكوت لظيس

  .هتيحصال ءاهتنا رطش وأ ةيحالصلا ءاهتنا خيرات ددحت لم ام ىمسم

 ةيحصال ءاهتنا ريدت تنك اإذ قطف هتأبعت بجيو ريايتخا سمقلا اهذ

 .بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكوت
 

 ( 4) ندبلا

  تنك اذإ ،اضيأ .انه اهنودف ،كليكول ةصاخ تاميلعت كيدل تناك اذإ

  رك ذنككميف ل،اكشألا نم لكش يأب لكيكو ةلطس ييدقت يف بغرت

  لم اإذ .بك صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو عم اهتشقانم وأ انه لكذ

 ةياعرلا تارارق عيمج ذاختاب كليكول حمسيسف ،دويق يأ ركذت

  وأ ةقفاوم رارق لك ذيف امب ،اهذختت نأ نكمملا نم ناك يتلا ةيحصلا

 .ةايحلا ىلع فظاحي ذيلا جعاللا ىلع فضر
 

 لك بذمايقلا نككميف ة،عساو ةلطس لكيكو حنم يف بغرت تنك اإذ

  ليكو عم يتابغر تشقان لقد ب:تكا ةطاسبب .جوذمنلا يف رةشابم

 يتابغر نوفرعي همو يب صاخلا ليلبدا ليكولاو ةيحصلا ةياعرلا

 .بيرطتلاو ةيعانصطالا ةيغذتلاب ةقلعتملا لكت لك ذيف امب
 

  ر:ك ذنككميف ا،ديدًحت رثكأ تاميلعت تقديم يف بغرت تنك اإذ
 

 ةيلاتلا عاونألا يقلت يف بغرأ ال انأف ل،اضع رضمب تبصأ اإذ
 . ...تاجعاللا نم

 

 الو ي،عاولا اكراإلد نم ليلقلا ديل ناك وأ ةبوبيغ يف تنك اإذ
 ت…اجعاللا نم ةيلاتلا عاونألا ريدأ الد/يرأ انأف  ،ءافشلا يف لمأ

 

 ينلعجي خملا يف رضم وأ غاملدا يف فلت نم يناعأ تنك اإذ
  لمأ دجوي الو ثدحتلا وأ صاخشألا ىلع فرعتلا ىلع رادق ريغ
 . ...ةيلاتلا تاجعاللا عاونأ ريدأ الد/يرأ انأف ي،تلاح نسحتت نأ يف

 ذختي نأ ريدأو  _____نأشب يتاينمأ يليكو عم تشقان لقد
 .تاءارجإلا هذه نأشب تارارقلا عيمج يليكو

 

 ءاطعإ يف بغرت قد يتلا ةيبلطا تاجالعلا نع ةلثمأ يلي اميف

  ة:لماك ةمئاق تسيل هذه .اهنأشب لكيكول ةصاخ تاميلعت

 يعانصطالا فسنتلا •

 ربع هايملاو ةيغذتلا ريفوت) بيرطتلاو ةيعانصطالا ةيغذتلا •

 (ةيغذتلا بوبنأ

 )CPR( ويئرلا يبلقلا شاعنإلا •

 ناهلذل دةاضملا ةيواألد •

 ةيئابرهكلا ةمصدلاب جعاللا •

 ةيويحلا تاداضملا •

 ةيحارجلا تاءارجإلا •

 ىلكلا ليسغ •

 عرزلا •

ً

ً

ُ

ً ً

ً

ً

 ملدا لقن •

 اضهجإلا •

 لاصئتسإلا •
 

 ( 5) ندبلا

 ةياعرلا ليكوت جوذمن ىلع عيقوتلاو خيراتلا ةباتك يكلع بجي

  هيجوت نككميف سك،فنب عيقوتلا نم نكمتت لم اإذ .اهذ ةيحصلا

 .نكاونع نيمضت نم كدأت .ركوضح يف عيقوتلل رخآ صخش
 

 ( 6) ندبلا

  ةجسنألا وأو/ ءاضعألاب عربتلا لوح تاميلعت وأ تابغر رك ذنككمي

  بسح ادرفألا عضب ىلع ركويوين نوناق ينص .جوذمنلا اهذ يف

 نك:ع ةباين ةجسنألا وأو/ ءاضعألاب عربتلا ىلع ةقفاوملل ةيولوألا

 بك؛ صاخلا ىفوتملا ليكو بك؛ صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو

 نبا ؛يلزنملا ككيرش وأ ،انوناق الصفنم نكت مل اذإ ،كتجوز/كجوز

  وأ خألا ،كيدلاو نم يأ ؛رثكأ وأ اماع 18 رمعلا نم غلبت ةنبا وأ

  ةمكحملا هنيعت يصو ؛رثكأ وأ اماع 18 رمعلا نم غلبي ذيلا تخألا

 .عربتملا ةافو لبق
 

 ( 7) ندبلا

 ىلع عيقوتلا رثكأ وأ اماع 18 رمعلا نم ناغلبي نيهداش ىلع بجي

  هنييعت  تمذيلا صخشلل نكمي ال .اهذ ةيحصلا ةياعرلا ليكوت جوذمن

 . هداشك عيقوتلا ليلبدا لكيكو وأ لكيكوك

ً



 

 

   ة يصحالة يعالرل ايكتو 
 

_____________________________________________________________________________  ا،نأ (1)

________________________________________________________________________

  
 

 هبجومب نيعأ

 (فتاهلا قمرو لزنملا ناونعو سمالا)

  

 
 
 
 
 

  ال .لك ذفالخب هيف حرصأ ذيلا دحلا ءانثتساب ي،نع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق عيمجو أي ذاختال يب صاخلا ةيحصلا ةياعرلل ليكوك

 .يب ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختا ىلع رداق ريغ تحبصأ اإذ الإ ليكوتلا اهذ ريسي

  ليبدلا ليوكل ا:يرايتخا (2)

 

 
 ،ةيحصلا ةياعرلل ليكوك لمعلل رفوتم ريغ وأ بغار ريغ وأ رداق ريغ هنييعتب ومقأ ذيلا صخشلا ناك اإذ

 هبجومب نيعأ انأ

 (فتاهلا قمرو لزنملا ناونعو سمالا)

_________________________________________ _____________________________ _  

 
 

 
 

 
 .لك ذفالخب هيف حرصأ ذيلا دحلا ءانثتساب ي،نع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق عيمجو أي ذاختال يب صاخلا ةيحصلا ةياعرلل ليكوك

  .ىمسم ريغ لجأ ىلإ ايراس ليكوتلا اذه لظي ،اهبجومب يهتنيس يتلا فورظلا وأ ةيحالصلا ءاهتنا خيرات ركذأ وأ هيغلأ لم ام (3)

 وأ خيراتلا ددح) ليكوتلا اذه ةيحصال يهتنت (.انه وطرشلا وأ خيراتلا ركذاف ل،يكوتلا اهذ ةيحصال يهتنت نأ ريدت تنك اإذ ي:رايتخا)

 (:وطرشلا

ً

 

 
 
 
 
 

  وه امك وأ ملعي امك ،يدويقو يتابغرل اقفو ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختال يب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو هيجوتب ومقأ :يرايتخا (4)

 كنكميف ،ةددحم تاميلعت ءاطعإل وأ كنع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختال كليكو ةطلس نم دحلا يف بغرت تنك اذإ) .هاندأ روكذم

  تاميلعتلا وأ/و دويقلل اقفو ةيحصلا ةياعرلا تارارق ذاختال يب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا ليكو هيجوتب موقأ (.انه ودكيق وأ تكابغر ركذ

 (:رةورضلا بسح ةيفاضإ تاحفص فقرأ) ةيلاتلا

ً

ً

ً

 
 

 
 

 
 

  قير طنع اهريفوت يتم يتلا هايملاو ةيغذتلا) بيرطتلاو ةيعانصطالا ةيغذتلا نأشب نكع ةباين ةيحصلا ةياعرلا تارارق لكيكو ذختي يكل

 اهذ يف اهنيمضت وأ تكابغرب لكيكو رابخإ امإ نككمي .لوقعملا لكشلاب تكابغر لكيكو فرعي نأ بجي (،ريدولا طخو ةيغذتلا بوبنأ

 تكابغر لك ذيف امب وذج،منلا اهذ يف تكابغر نيمضت ترتخا اإذ اهمادختسا نككمي يتلا ةغللا جذامنب ةصاخلا تاميلعتلا عجار .سمقلا

 .بيرطتلاو ةيعانصطالا ةيغذتلا نأشب



 (اهتعاب طىجري  )تكيوه (5)

_________________________________________________________________________________ مكسا

خيراتلا عكيقوت __________________________ ________________________________________________

 نكاونع

 ةجسنأل او/أو ءاضألعاب رعبتل ا:يرايتخا (6)

______________________________________________________________________________

ن:م ي،توم عند لوعفملا رياس لك ذنوكيو ء،اضعألاب هبجومب عربتأ

 (بقنطي ام لك ددح)

 ةيرورض ةجسنأ وأو/ ءاضعأ أي 

_____________________________________________________________ ةيلاتلا ةجسنألا وأو/ ءاضعألا 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   وديقلا 

  عنم وأ عربت ميدقت يف بغرت ال كنأ كلذ مهفي نلف ،جذومنلا اهذ يف ةجسنألا وأو/ ءاضعألاب عربتلا لوح تكاميلعت وأ تكابغر رك تذلم اإذ

 .نكع ةباين عربتلل ةقفاوملا نم ن،وناقلا بجومب لوخم ص،خش أي

ُ

 خيراتلا عكيقوت

 (.اًليدب اًليكو وأ ةيحص ةياعر ليكو اونوكي نأ نكمي الو رثكأ وأ اًماع 18 ودهشلا رمع نوكي نأ بجي)  ودهشل ادةافإ (7)

 صخش نم بلط وأ) عيقوتب ماق .هتدارإ ضحمب فرصتيو لقعلا ميلس هنأ ودبيو ايصخش يل فورعم ةقيثولا هذه عقو يذلا صخشلا  نأب رقأ

 .ريوضح يف ةقيثولا هذه (اهنعه/نع ةباين عيقوتلا رخآ

ً

  لوأل اهداشلا

 _________________________________خيراتلا

_____________________________________________________________________   (عوبمطلا) سمالا

__________________________________________________________________________    عيقوتلا

___________________________________________________________________________   ناونعلا 

 نياثلا هداشلا 

 ________________________________خيراتلا

____________________________________________________________________   (عوبمطلا) سمالا

____________________________________________________________________________    عيقوتلا

___________________________________________________________________________  ناونعلا
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